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INTENCJE MSZALNE  

Niedziela: 29.09.2013 r.  

8.00  

9.30 + Ewa Baranowska (30 dni po pogrzebie) 

11.00 O błogosławieństwo Boże dla Zuzanny i Michała z okazji u rodzin. 
O światło Ducha Świętego i dar mądrości w życiu. 

12.30  

19.00  

Poniedziałek: 30.09.2013 r.  - Nowenna do św. Ojca Pio 

18.00  

Wtorek: 01.10.2013 r. 

18.00  

Środa: 02.10.2013 r. - Nowenna do MB Nieustającej Pomocy 

18.00 intencje nowennowe 

Czwartek: 03.10.2013 r. 

18.00 O Boże błogosławieństwo dla żony Teresy 

Piątek: 04.10.2013 r.– Koronka do Miłosierdzia Bożego 

18.00  

Sobota: 05.10.2013 r. - Różaniec Siedmiu Boleści NMP 

18.00  

Niedziela: 06.10.2013 r. 

8.00  

9.30  

11.00  

12.30 O błogosławieństwo Boże i łaski dla Kajetana i Michała 

19.00  

www.bolesna.szczecin.pl 
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Numer: 31/2013  

Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny 
 

Jeśli będziesz odmawiał Róża-

niec Siedmiu Boleści i przenikał 

jego tajemnice , znajdziesz po-

trzebna siłę do nawrócenia z 

grzechów i przemienisz swoje 

serce. Rozważaj Moje siedem 

boleści , aby dokonało się Twoje 

nawróceni 

(Słowa  Maryi z Kibeho) 
 

Jak odmawiamy 

 

Na początku: Akt skruchy za nasze grzechy. 1 x Ojcze nasz,  

3 x Zdrowaś Maryjo , na pamiątkę Jej łez – Chwała Ojcu…. 

 1.Tajemnica: Proroctwo Symeona o mieczu boleści , który przeszyje 

serce Maryi (Łk2,25-35); 

po każdej z Tajemnic powtarzamy; 1 x Ojcze nasz, 7 x Zdrowaś Ma-

ryjo , Chwała Ojcu… 

2.Tajemnica: Ucieczka do Egiptu (Mt2,13-15); 

3.Tajemnica: Zgubienie Jezusa w Jerozolimie (Łk2,41-52); 

4. Tajemnica: Spotkanie Maryi z Jezusem na drodze Krzyżowej 

(Łk23,27); 

5. Tajemnica: Maryja u stóp Krzyża w godzinie śmierci Chrystusa  

(J 19,25-27); 

6. Tajemnica: Zdjęcie Chrystusa z Krzyża i złożenie Go w ramionach 

Matki (J19,38-40); 

7. Tajemnica: Maryja przy grobie Syna (J19,41-42);  

Zakończenie: Pod Twoja obronę…. lub jedną z modlitw maryjnych 

jak: Witaj Królowo , Matko Miłosierdzia… albo Pomnij o Najświętsza 

Panno Maryjo…. 
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Liturgia słowa - XXVI niedziela zwykła 

I czytanie (Am 6, 1a. 4-7)  To mówi Pan wszechmogący: "Biada beztroskim 
na Syjonie i dufnym na górze Samarii. Leżą na łożach z kości słoniowej i wy-
legują się na dywanach; jedzą jagnięta z trzody i cielęta ze środka obory. Fał-
szywie śpiewają przy dźwiękach harfy i jak Dawid obmyślają sobie instrumen-
ty do grania. Piją czaszami wino i najlepszym olejkiem się namaszczają, a nic 
się nie martwią upadkiem domu Józefa. Dlatego teraz ich poprowadzę na czele 
wygnańców, a zniknie krzykliwe grono hulaków".  

 

II czytanie (1 Tm 6, 11-16)  Ty, o człowiecze Boży, podążaj za sprawiedliwo-
ścią, pobożnością, wiarą, miłością, wytrwałością, łagodnością. Walcz w do-
brych zawodach o wiarę, zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany i 
o nim złożyłeś dobre wyznanie wobec wielu świadków. Nakazuję w obliczu 
Boga, który ożywia wszystko, i Chrystusa Jezusa, Tego, który złożył dobre 
wyznanie za Poncjusza Piłata, ażebyś zachował przykazanie nieskalane bez 
zarzutu aż do objawienia się naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Ukaże je we 
właściwym czasie błogosławiony i jedyny Władca, Król królujących i Pan pa-
nujących, jedyny, mający nieśmiertelność, który zamieszkuje światłość niedo-
stępną, którego żaden z ludzi nie widział ani nie może zobaczyć: Jemu cześć i 
moc wiekuista. Amen.  

 

Ewangelia (Łk 16, 19-31) Jezus powiedział do faryzeuszów: "Żył pewien 

człowiek bogaty, który ubierał się w purpurę i bisior i dzień w dzień świetnie 

się bawił. U bramy jego pałacu leżał żebrak okryty wrzodami, imieniem Ła-

zarz. Pragnął on nasycić się odpadkami ze stołu bogacza; nadto i psy przycho-

dziły i lizały jego wrzody. Umarł żebrak i aniołowie zanieśli go na łono Abra-

hama. Umarł także bogacz i został pogrzebany. Gdy w Otchłani, pogrążony w 

mękach, podniósł oczy, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. I 

zawołał: «Ojcze Abrahamie, ulituj się nade mną i poślij Łazarza; niech koniec 

swego palca umoczy w wodzie i ochłodzi mój język, bo strasznie cierpię w 

tym płomieniu». Lecz Abraham odrzekł: «Wspomnij, synu, że za życia otrzy-

małeś swoje dobra, a Łazarz przeciwnie, niedolę; teraz on tu doznaje pociechy, 

a ty męki cierpisz. A prócz tego między nami a wami zionie ogromna prze-

paść, tak że nikt, choćby chciał, stąd do was przejść nie może ani stamtąd do 

nas się przedostać».  Tamten rzekł: «Proszę cię więc, ojcze, poślij go do domu 

mojego ojca. Mam bowiem pięciu braci: niech ich przestrzeże, żeby i oni nie 

przyszli na to miejsce męki». Lecz Abraham odparł: «Mają Mojżesza i Proro-

ków, niechże ich słuchają».  Tamten odrzekł: «Nie, ojcze Abrahamie, lecz 

gdyby kto z umarłych poszedł do nich, to się nawrócą». Odpowiedział mu: 

«Jeśli Mojżesza i Proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, 

nie uwierzą»".  
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Ogłoszenia duszpasterskie - 29.09.2013 r. 

1. W październiku zapraszamy na nabożeństwo różańcowe codziennie po Mszy św. wieczor-

nej, a w niedzielę o godz. 1830. W sposób szczególny zapraszamy na różaniec w piątek, który 

odmawiany będzie przy figurze Matki Bożej na placu kościelnym. Rozważania prowadzić 

będą członkowie Żywego Różańca i Koła Przyjaciół Radia Maryja. Natomiast w sobotę odma-

wiać będziemy Różaniec Siedmiu Boleści Najświętszej Maryi Panny. W bieżącym numerze 

„Okna” wytłumaczony został sposób w jaki odmawia się powyższy Różaniec. Zapraszamy do 

zapoznania się z tekstem i do wspólnej modlitwy. 

2. Inne nabożeństwa w naszym kościele: nabożeństwo do świętego ojca Pio w poniedziałek 

przed Mszą św. wieczorną; Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy w środę przed 

Mszą św. wieczorną; adoracja Najświętszego Sakramentu zakończona Koronką do Miłosier-

dzia Bożego w piątek od godz. 1700 do 1800. 

3. Spotkania formacyjne w domu parafialnym: koło plastyczne w sobotę 5 października o 

godz. 1100; próba scholii muzycznej w sobotę 5 października o godz. 1300; zmiana tajemnic 

Żywego Różańca w niedzielę 6 października po Mszy św. o godz. 930. 

4. W tym tygodniu przypada: pierwszy czwartek miesiąca – tego dnia modlimy się o liczne i 

święte powołania do kapłaństwa, o wytrwanie dla tych, którzy zostali już powołani do pracy w 

Winnicy Pana. Na Msze św. wieczorną w sposób szczególny zapraszam ministrantów wraz z 

rodzicami. Po Mszy św. zapraszam na spotkanie w domu parafialnym; pierwszy piątek miesią-

ca -  doświadczamy w sposób szczególny Miłosiernej Miłości, płynącej z przebitego Jezuso-

wego Serca, odnawiając naszą komunię z Bogiem i braćmi. Okazja do spowiedzi świętej 

pierwszopiątkowej w naszym kościele będzie od godz. 1700 do 1800. Odwiedziny chorych z 

posługą sakramentalną od godz. 900; pierwsza sobota miesiąca - w sposób szczególny czcimy 

tego dnia Najświętszą Maryję Pannę. 

5. Zapraszamy na spotkanie autorskie z poetą Zbigniewem Smoczkiem, który będzie promo-

wał nowy tom poezji religijnej „Pan mówi do nas szeptem”. Inscenizacja wierszy w wykona-

niu dzieci z naszej parafii odbędzie się w niedzielę 6 października po Mszy św. dziecięcej o 

godz. 1230. Tego dnia będzie możliwość nabycia nowego tomu poezji wraz z dedykacją autora. 

6. Trwają nadal zapisy na ministrantów. Chłopcy, którzy pragną zostać ministrantami, mogą 

jeszcze zapisać się po Mszy św. w zakrystii kościoła. 

7. Młodzież i dzieci, które chciałby wykorzystać swoje talenty muzyczne, aby śpiewać i grać 

Panu Bogu zapraszamy do parafialnej scholii. Zainteresowanych zapraszamy do zgłaszania się 

po Mszy św. do Pani Wiolety – organistki. 

8. Troska o powołania kapłańskie i zakonne jest jednym z głównych zadań, jakie stawia przed 

duchownymi i wiernymi Kościół. Wyraża się ona m.in. w modlitwie o powołania, ale także w 

pomocy w utrzymaniu lokalnego seminarium. Nasza parafia, tak jak i inne parafie naszej die-

cezji, zobowiązana jest do finansowego wsparcia Arcybiskupiego Wyższego Seminarium Du-

chownego w Szczecinie. Na ławkach wyłożone są koperty, które można zabrać do domu i jeśli 

ktoś uzna za słuszne i chciałby wesprzeć szczecińskie seminarium to można złożyć w nich 

ofiarę i zwrócić w kolejną niedzielę podczas zbierania tacy. Za wszelką pomoc i troskę o po-

wołania już teraz serdecznie dziękuję. 

9. Wszystkim solenizantom i jubilatom życzymy błogosławieństwa Bożego i opieki Matki 

Bożej Nieustającej Pomocy.  

Proboszcz 


